آموزش مصور

شناخت سازهھای دريايی و روش اجرا
فاخر
علی فاخ
ل

ويرايش بھمن ١٣٩٨

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ،
روﺷﻬﺎي ﺳﺎﺧﺖ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ ،وﻟﻲ اﻣﺮوزه داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ
روﺷﻬﺎي آآن
آﻣﻮزش ﺷ ﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﮔﮔﺴﺘﺮه و آ ش
ﺎ
ﺿﺮوري اﺳﺖ.

٢

١

در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻳﺎﻧﻪ اي ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻓﺰون ﺑﺮ روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ در درﻳﺎ ،اﻣﻜﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي
درﻳﺎﻳﻲ

روش ﻫﺎي
ﺳﺎﺧﺖ

مولف تالش زيادی کرده است که تصاوير و مطالب به
صورت خودآموز قابل استفاده باشد.
بنابراين لزومی به تشريح تمام اساليدھا در کالس نيست.
بخشی از وقت کالس ،صرف گفتگوھای ضروری تر
برای شناخت حرفه سازه ھای دريايی می شود.

٢

مولف تالش کرده است که مطالب اين
مجموعه افزون بر دانشجويان ،برای
مھندسان در طراحی و اجرای سازه
باشد.
استفاده اشد
قابل ا تفاد
دريايی قا ل
ھای د ا
ھا

در اين مجموعه
نخست تجھيزات دريايی و سپس عمليات پايه در اجرای
ھای دريايی تشريح ميشوند ،آنگاه ھر يک از انواع
سازهھای
سازه
سازه ھای دريايی مثل اسکله ،موج شکن و سکوھای
دريای جداگانه ارائه ميگردند.
عمليات پايه به کارھايی مثل عمليات دريايی ،عمليات خاکی
بتنی گفته ممیشود .اجرای ھر يک از انواع سازه ھای
و بتن
دريايی شامل تعدادی عمليات پايه است.

٣

ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
ﺖا ا
اﺟﺮا
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺚ ﺪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻛﺮد .ﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛ د
اﺟﺮا ﺗﻘ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ا ا
ﺗﻜﻨ ﻟ ژ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻨﺠﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي

اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که مطالعة روشھای
ساخت بيشتر به کار پيمانکاران می آيد ،ليکن اين
مطالعه برای طراحان نيز در رشته سازه ھای دريايی
اھميت زيادی دارد.

٤

شناخت تکنولوژی اجرا نه فقط برای انجام عمليات
ھای
ژه ھا
طراحی پروژه
مراحل ط اح
کلية احل
بلکه ددر کل ة
اجرايی لکه
اج ا
دريايی ضروری می باشد.

طراحی ابنية دريايی بدون در نظر گرفتن
روش ساخت نمیتواند منجر به طرحی
ساخت پذير شود.

١٠

٥

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ :

•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ )ﻓﺎز ﺻﻔﺮ(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ )ﻓﺎز  (1ﻳﺎ basic
ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ )در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ(
ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺟﺰﻳﻴﺎت )ﻓﺎز  (2ﻳﺎ detail
اﺟﺮاﻳﻲ(
ﭘﻴﭽﻴﺪه ا ا
ﺪ
ﻫﺎي
ﭘﺮوژه ﻫﺎ
اﺟﺮا )ددر ژ
شا ا
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ روش
ﻨﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ )ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮا(
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ )ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮوژه(

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري،
ﺟﺮﻳﺎن
ن
ﻮج و ﺟﺮﻳ
ي ﻣﻮج
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي
اﻧﺪازه ﻴﺮي
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ز
ژﻮ ﻴ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا
ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ در درﻳﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در
اﻳﻦ درس ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.

٦

اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ:
 اﻟﻒ .ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ب .اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات -ج .آﻏﺎز ﻛﺮدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ

اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ.

٧

تاريخچه تھيه اين مجموعه آموزشی
اولين ويرايش مکتوب مطالب حاضر در سال  ١٣٧۶به
صورت جزوة درس اجرای سازهھای دريايی در اختيار
دانشجويان اين درس در دانشگاه تھران قرار گرفت.
سپس ويرايش تجديد نظر شده جزوه ھر ساله تھيه گرديد
و مطالب آن بھبود يافت .مطالب جزوه در سال ١٣٨٢
به شکل قابل قبول جھت انتشار به صورت مکتوب
درآمد.

١۵

تاريخچه تھيه اين مجموعه
پس از آنکه متن اين مجموعه به صورت جزوه ای
مولف به
درآمد ،و
متداول و قابل انتشارر درر سال  ١٣٨٢ر
و
اين نتيجه رسيد که تشريح اين مطالب نيازمند تعداد
بسيار بيشتری عکس رنگی و تصوير مناسب است.
اضافه کردن تعداد زيادی عکس در ويرايش مکتوب
مشکل بود و چاپ آن را پرھزينه ميکرد .بنابراين
تھيه ويرايش رايانهای در دستور کار مولف قرار
گرفت .تعداد عکس ھا به تدريج افزايش يافت و
ھمزمان متن و نوشته ھا کاھش می يافت.
١۶

٨

تھيه اولين ويرايش رايانه ای اين مجموعه از سال ١٣٨٢
رسيد.
اتمام يد
سال  ١٣٨۵به ات ا
آغاز شد ددر ال

پس از تھيه اولين ويرايش رايانه ای در سال  ،١٣٨۵اين مجموعة
ھرساله تجديد نظر شده و ويرايش جديد در اختيار دانشجويان
قرار ميگرفت .ھمچنين اين مجموعه به صورت اينترنتی در
توسط
مجموعه و
ين ج و
گرفت .استفاده ازز اين
ی ر
قرارر می
وم ر
رس عموم
دسترس
دانشجويان و مجموعه ھای حرفه ای باعث دريافت نظرات
مختلف می شد ومؤلف را ضمن سپاس بر آن می داشت که ھر
ساله اقدام به تجديد نظر و اصالح اين مجموعه نمايد .اين روند
ساالنه ھنوز ادامه دارد.

٩

ب درر  ٩فصل گنجانده شده است.
کلية مطالب
ي
يک  Folderبه ھر فصل اختصاص
دارد و در ھر  ، Folderتعدادی File
وجود دارد.

ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 تھيه اين مجموعه حاصل تعامل با دانشجويان و ھمچنين
مھندسان حرفه ای است که شانس ھمکاری با آنان را در سال
ھای گذشته داشته ام.
 از مھندس مسعود حسينی برای برگردان يکپارچه جزوة از
ويرايش مکتوب به ويرايش رايانهای در سال  ١٣٨۵تشکر
برخی
فصل  ۶و برخ
ويرايش ف ل
مستوفی در يرايش
مھندس آزاده ت ف
میگردد .ھند
قسمتھا در سال  ١٣٨٩ھمکاری موثری داشته اند .مھندس
عليرضا حافظی تالش بسياری رفع ايرادات ظاھری در سال
 ١٣٩٢نمودند.

١٠

به خاطر داشته باشيد که
فکر کردن به مطالب
درسی و بحث و گفتگوی
سازنده بيش از حفظ کردن
مطالب اھميت دارد.

٢١

اميدوارم اين مجموعه آموزشی
مفيد ب ي
ي
باشيد
علی فاخر

١١

از گذشته ،ھر ملتی که بر دريا مسلط بود بر جھان مسلط

میشد.
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خوشه ھای دريايی در ھر کشور نشان دھنده شاخه ھای
است.
دريا ا ت
با د ا
ط ا
مرتبط
اشتغال ت
Maritime Cluster

در توسعه دريايی کشور تالش می شود توسعه در
خوشه ھای مختلف دريايی اتقاق بيفتد .برای
جوی اين
ين
جستجوی
دريا ببه ج
مرتبط ببا ري
آشنايی ببا مشاغل ر ب
يی
عبارت در اينترنت بپردازيد.

١٢

